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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E BOAS IDEIAS (BI)
 IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 

    IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

TÍTULO
Despacho/Expediente

NOMES:
Gláucia Lanza Spricido

EMAILS E UNIDADES DOS IDEALIZADORES:
glaucia.spricido@trf1.jus.br - Secretaria da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis (01SECVA-ROO-MT)

    CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 
CATEGORIA
PROCESSOS DE TRABALHO (rotinas, procedimentos)

UNIDADES ENVOLVIDAS
SEÇÃO de PROCESSAMENTO e PROCEDIMENTOS DIVERSOS (SEPOD)
 SEÇÃO de EXECUÇÕES  (SEXEC)
O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP:
Justamente por que atualmente são mais de 8.000 (isso mesmo! OITO mil) os processos em tramitação, TODOS 
físicos, ou seja, especialmente em razão da necessidade de se eliminar etapas. Assim, no momento mesmo em que se 
analisa o processo também se produz a minuta com o ato já expedido (praticado). Ex. Despacho/Carta Precatória. O 
despacho conterá a CP.

QUANDO A BOA PRÁTICA FOI IMPLANTADA:
2013

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO
O imprescindível apoio dos magistrados que nos dirigem e, especialmente, a disposição contínua dos servidores em praticar tais atos de forma 
concentrada.
    RESUMO 

    DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

Deseja-se evitar trabalhar novamente aquele processo que já foi visto, o que abre espaço para trabalhar em outro, considerando-se o volume 
desproporcional de processos na SSJROO, relativamente ao número de servidores atualmente em exercício.
Além de poupar o magistrado, que teria que examinar os autos e assinar o despacho, num primeiro momento, para logo em seguida e novamente 
assinar, por exemplo, a Carta Precatória (ato privativo do juiz).
A BP Despacho/Expediente funciona assim: a SECVA minuta o DESPACHO com, por ex. a ordem para a intimação de determinada testemunha 
residente no município tal, fora da jurisdição da SSJ. Pois bem, no corpo do referido DESPACHO, a SECVA minuta a própria CP com a finalidade 
a que se destina e todos os demais dados necessários ao seu cumprimento. O referido DESPACHO/CP servirá, portanto, como CP, expedida e 
assinada pelo magistrado naquele instante. A SECVA envia a CP e certifica nos autos a sua remessa. Pronto.

   1º) análise do processo;2º) a produção da minuta de despacho/expediente.Quando o despacho/expediente retorna do Gabinete com as 
determinações/expedientes já assinados, a Secretaria imediatamente os encaminha, TODOS, de uma só vez (por que já estão prontos), restando 

  apenas AGUARDAR O CUMPRIMENTO EM CONJUNTO de todos eles. Em outras palavras, o que tinha que ser feito, já foi feito. Agora esse 
  processo está lá só aguardando.Exemplo 1: Despacho/Mandado/Ofício – no caso de “RECEBIMENTO DA DENÚNCIA”, o mesmo despacho 

  também servirá de MANDADO DE CITAÇÃO do réu e também de OFÍCIO que requer as FACs atualizadas.Exemplo 2: Despacho/Mandado de 
Citação/ Intimação/Penhora – no caso das “EXECUÇÕES FISCAIS”, em que nossos oficiais antes de sair pra cumprirem os mandados, fazem 
vasta consulta acerca dos bens do executado/devedor (receita federal, cartórios, Renajud etc), antes de citá-los.  Essa prática específica de 
consulta prévia, constante do despacho/mandado nas execuções fiscais fez com que aumentasse consideravelmente o número de parcelamento 
e até pagamento (nas execuções de menor valor), pois o devedor sabe que acaso não pague/parcele, o oficial já conhece os bens que tem e 

 sobre os quais poderá recair a penhora.

    DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 

JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
    DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 
No início os receptores de determinada CP ligavam ou mandavam e-mail dizendo que havíamos nos esquecido de enviar a própria CP. No 
entanto assim que explicávamos eles logo compreendiam. Aos poucos foram se familiarizando e com o tempo não mais fomos questionados.
    CRONOGRAMA/DURAÇÃO DO PROJETO 
A Boa Prática não surgiu de um projeto.
    RECURSOS ENVOLVIDOS 
FÍSICOS MATERIAL E PESSOA
Servidores da SECVA e magistrados.
Atribuições: A DIRES entrou em contanto com o TRF4, por telefone, de 
quem recebeu alguns modelos por e-mail; Após houve reunião com 
todos os Supervisores das Seções da Secretaria da Vara Única (Crime, 
Cível, Execução).

FINANCEIROS:
Não houve.

    QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA: 
CONCEPÇÃO:
Aproximadamente 3 semanas para desenvolvermos os modelos de 
despachos/expedientes.

IMPLANTAÇÃO:
Imediatamente. Fizemos reuniões periódicas para verificar se 
identificávamos necessidade de algum ajuste nos modelos 
criados, principalmente a  partir do retorno que recebíamos dos 
destinatários dos expedientes. Á medida que o tempo passou a 
prática se CO

    HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO 
NA UNIDADE?
Não.

NO TRF
Não.
NA 1 REGIÃO
Sim. Com as demais SSJs de Cáceres e Sinop (as únicas que já haviam sido instaladas à época) e com as demais varas federais da capital 
(SJMT).
COM OUTRAS REGIÕES
SIM. TRF da 4ª Região. Foram eles quem nos ensinaram a como fazer. Já tinham essa prática e nós a adaptamos para a nossa realidade.

NO CJF OU CNJ
Não.

FORA DA JF
Não.

    PARCERIAS 
Não.

   RESULTADOS ALCANÇADOS 
Maior agilidade no trâmite dos processos em SECVA.
   ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA? 
Sim. Até hoje a SECVA da atual 1ª Vara Federal da SSJ de Rondonópolis/MT se vale desta prática, tamanha sua utilidade. 3 anos depois e 
continua absolutamente atual e extremamente útil. 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO1 
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MACRODESAFIOS
 

         Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:
 
Agilizar os trâmites judiciais.

   A PRÁTICA FOI DIVULGADA OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE 
Não. 

   A PRÁTICA AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA? 
Sim. 

   TÍTULOS DOS ANEXOS 
Não há.


